Norsk Puddelklubb
Agenda12.01. 2021

Dato 12.01. 2020
Kl 18:30 på Zoom
Møteleder
EH
Deltagere:
EH - Eli Hall
TR – Tone Rognstad
HL – Heidi Løken
ÅN- Åshild Nerholm
YF- Ylva Freed
IHS - Inger Halle Skagen
MF – Mona Fegri

eli.hall@online.no
tone.rognstad@gmail.com
heidi.loken@hf.uio.no
nerholm@gmail.com
ylva.freed@gmail.com
i-halle@online.no
monafegri@icloud.com

Saknr

Sak

Post/info

Møte nr.
1 - 2021
Referent
YF
Forfall:

Ansvarlig
-

Brev fra RFA til HS i forb med kontingenten
NPK har sluttet seg til brevet for RFA.

-

Fortsatt ingen svar fra NKK vedr. vedtakene på GF
Avlyst dommer i forbindelse med avlyst utstilling,
Benton har nå returnert reisepengene.

-

Brev sendt NKK med søknad om å få avholde dobbelutstilling i
Bergen, siden NKK Bergen nå er avlyst.
Søknaden er sendt fra NPK sentralt.

-

Mestvinnerlistene for utstillingsåret 2020 er nå lagt ut
Marit Fallang er positiv til å ta på seg oppgaven med
mestvinnerlistene og Elisabeth Sørensen har sagt seg villig til å bistå
henne.

-

Leder i valgkomiteen har bedt styremedlemmer på valg å tenke over
om de ønsker å fortsette. Hun sender «Kandidater på valg» som HL
legger på nett så snart det er mottatt.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

EH/alle

26/20

Øyelysingsdag 2021 – foreløpig dato 25.3.2021
Foreløpig leies ikke lokalene på Blommenholm ut grunnet coronasituasjonen
og krav om nedvasking. Men Elisabeth Sørensen skal sjekke for oss.

TR

Vedtak: Vi avventer situasjonen og annonserer dagen senere.
1/21

Innsendt forslag fra Helene Gautier Aarheim ang AD-grad
på hannhundlisten.

Alle

Vedtak: Sunnhetsutvalget får i oppgave å lage et diskusjonsgrunnlag om AD
med eventuelle forslag til tiltak.
2/21

Diskusjon rundt avlskravene våre

Alle

Vedtak: Styret ønsker å fremme for GF at utstillingskravene for å stå på våre
lister endres til en stk Very Good tilsvarende kravene i Sverige.
23/20

Bilder til bruk i bildekarusell finnes hos Bente T, vi ser på disse og tidligere
laget karusell og supplerer via Facebook

EH

Vedtak: Vi venter på tilbakemelding fra Bente T som skulle finne frem
materiale. Eli følger opp fra styrets side. Vi utlyser i tillegg en konkurranse på
FB hvor det fremgår at bildene kan brukes for å fremme rasen.
20/19

Møte med NKK ang prcd-PRA

IHS

Vedtak: NKK har svart på henvendelsen at de ikke har kapasitet til å møte oss
på nåværende tidspunkt.
2/20

Omskriving av valpeheftet, funker det med filene som ble sendt?

TR

Vedtak: Foreløpig ikke noe nytt å melde.
3/21

Status web
Nettsiden er oppdatert med bl a mandat for SU.
Omplasseringssidene våre er populære.
Ellers ikke nytt å melde.

HL

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning
4/21

Opptrykk av nåværende valpehefte.

EH/MF

Vedtak: Eli ber Elisabeth om å få trykket opp den gamle versjonen for
å dekke etterspørsel mens vi venter på ny versjon.
5/21

Representanter til NKK Styringsgruppe 21

Alle

Vedtak: Styremedlemmene tenker på saken individuelt og tar opp saken i
styret via egnet fora (f.eks. styre-chatten) hvis vi ønsker å foreslå kandidater.
6/21

Spørsmål om å få stå på valpelisten fra oppdretter av flerfarget puddel
Alle medlemmer i NPK kan stå på oppdretterlisten. Oppdretter forventes å
følge NKK sine etiske retningslinjer. Puddelklubben kan ikke ta ansvar for at
den enkelte oppdretter følger rasestandarden eller at opplysninger oppgitt av
oppdretter er korrekte.
Vedtak: Oppdrettere av flerfargede pudler kan ikke nektes å stå på listene hvis
de er medlemmer av NPK.

Alle

Eventuelt
Utbetaling av helserefusjoner
Vedtak: Styret vedtar å fortsette å betale ut helserefusjoner på linje med
fjoråret.
Er det grenser for hvor langt tilbake i tid vi kan betale ut for helserefusjoner?
Vedtak: Helsetesten kan ikke være eldre enn 6 måneder ved søknad om
refusjon. Utbetalingene skjer løpende og ikke kvartalsvis og setningen fjernes
fra nettsiden.
Orientering til styret om savnet puddel i forbindelse med raset i Gjerdrum og
vurderingen som ble gjort av FB-teamet. Styret ga sin støtte til vurderingen.
Under «normale» omstendigheter etterlyses savnede pudler i hovedsak på FB
som er et mer egnet fora for rask deling enn nettsiden til NPK.
Neste styremøte: tirsdag 16. februar kl. 18.30 på Zoom.

